OBEC ROHOV, Obecní úřad Rohov
INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rohov
Obecní úřad Rohov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rohov,
svolaného dosavadním starostou obce p. Danielem Procházkou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o
obcích.
Místo konání:

Obec Rohov – zasedací místnost obecního úřadu, Hlavní č. p. 180

Doba konání:

Úterý 30. října 2018 od 17:00 hodin

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, ověření mandátů
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce
Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§
71 zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty, schválení volebního řádu
d. volba starosty
e. volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
Zřízení stavebního výboru
a. určení počtu členů stavebního výboru
b. volba předsedy stavebního výboru
c. volba členů stavebního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
Schválení pravomoci starosty k zajištění rozpočtových opatření
Určení členů Komise k projednávání přestupků
Zajištění dopravní obslužnosti
Dodávka zemního plynu do obecních budov – Dodatek ke smlouvě
Žádost MŠ Rohov,PO o předfinancování projektu v rámci Výzvy MŠMT Šablony II
Různé
Diskuse a závěr
Daniel Procházka - starosta

V Rohově dne 23. 10. 2018
Sňato dne:
Vyvěšeno dne : 23. 10. 2018
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od 23. 10. 2018 do

